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Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi przedstawia Zestaw 

Informacji dotyczących mocliwości aplikacyjnych w ramach 

programów finansowanych z Unii Europejskiej, oraz krajowych 

środków przeznaczonych na rozwój nauki. W tym numerze: 
-  Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach NPRH(Narodowy 

Program Rozwoju Humanistyki)  - moduł „Rozwój” 2.b 

- Portal EURAXESS: kariera naukowa, mobilność międzynarodowa 

- Szkolenie w Malborku: Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy Unii 

Europejskiej 

 

 

W poprzednim Biuletynie nr 3/15 przedstawiono: 

- Program „Granty na granty – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii 

Europejskiej” – nabór wniosków w ramach II edycji 

- „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” – nowe konkursy 

- Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu „Rozwój Sportu Akademickiego” 

 

 

 

byczymy przyjemnej lektury  
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Konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH)  - moduł 
„Rozwój” 2.b 

Konkurs „Rozwój” 2.b umożliwi finansowanie projektów realizowanych w ramach innowacyjnych 

badań interdyscyplinarnych, w tym łączących badania humanistyczne z twórczością artystyczną. 

Zgłaszane rozwiązania powinny wykraczać poza jedną dziedzinę nauki – zawierać propozycje 

nowych narzędzi teoretycznych, włączać humanistykę polską w najważniejsze nurty badań i 

zmierzać do wyłonienia nowej transdyscypliny. Wnioski w ramach konkursu „Rozwój” 2.b mogą 

zgłaszać przedstawiciele zarówno humanistyki, jak i innych dziedzin nauki lub sztuki. 

Obejmuje on wspieranie, stymulowanie i promowanie nowatorskich badań (zespołowych i 

indywidualnych, krajowych oraz międzynarodowych) podejmowanych przez humanistów oraz 

przedstawicieli innych dziedzin, mających charakter integracyjny: interdyscyplinarnych, 

transdyscyplinarnych, międzydziedzinowych oraz partycypacyjnych, w tym  projektów łączących 

badania humanistyczne z twórczością artystyczną. 

Podstawą jest Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2015 r. o 

ustanowieniu programu pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (M. P. z 2015 r. 

poz. 145). 

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze łączące w sposób merytorycznie uzasadniony 

dyscypliny humanistyczne, humanistykę oraz inne dziedziny nauki, humanistykę i sztukę, a także 

innowacyjne koncepcje badań transdyscyplinarnych, które są propozycjami rozwiązywania 

problemów wykraczających poza jedną dyscyplinę naukową, a w szczególności:  

- projekty zawierające propozycje nowych teoretycznych narzędzi niezbędnych w pracy na 

pograniczach różnych nauk i sztuki;   

- projekty metodologicznych koncepcji prowadzenia badań integracyjnych; 

-projekty  włączające  kulturę polską w badania zespołów międzynarodowych a humanistykę polską 

w główne nurty badań nad kulturą;  

- projekty badań, których efektem jest wyłonienie  nowej transdyscypliny. 
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Wniosek o finansowanie projektu badawczego przygotowany w języku polskim, wraz z 

wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa 

Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 8 kwietnia 2015 r. w 

nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maja 2015 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie 

elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, 

czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem wnioskodawcy. 

 

Portal EURAXESS: kariera naukowa, mobilność międzynarodowa 

Portal EURAXESS ma na celu ułatwianie rozwoju kariery zawodowej naukowców w Europie, a 
także zachęcenie światowej klasy talentów badawczych do prowadzenia prac naukowych w 
instytucjach europejskich. Poprzez zapewnienie jednolitego dostępu do informacji zawiązanych z 

międzynarodową i międzysektorową mobilnością naukowców w Europie, inicjatywa EURAXESS 
wspomaga tworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej - obszaru rozwoju i integracji 

europejskich badań naukowych. 

Poszukiwanie pracy jest zawsze łatwiejsze wtedy, gdy zarówno naukowiec, jak i instytucja 
badawcza posiadają wsparcie instytucjonalne z zewnątrz. Portal EURAXESS oferuje liczne 
możliwości poszukiwania pracy, finansowania badań oraz nawiązywania współpracy 
międzynarodowej, które są dostępne dla naukowców w Europie. Centra usług EURAXESS 
zapewniają mobilnym naukowcom i ich rodzinom kompleksową pomoc w kwestiach prawnych 
oraz tych odnoszących się do praktycznych aspektów związanych z mobilnością. 

  

EURAXESS zawiera w sobie cztery kluczowe inicjatywy wspólne dla Komisji Europejskiej i 

państw europejskich, które nieodpłatnie wspierają mobilność naukowców w Europie, a są to 
mianowicie: Jobs, Services, Rights i Links. 

  

Więcej informacji o EURAXESS 

 

 

 

 

 

https://osf.opi.org.pl/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/general/index
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Szkolenie w Malborku: Jak przygotować dobry projekt w ramach 
funduszy Unii Europejskiej 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie 

poświęcone zagadnieniom prawidłowego tworzenia projektów w ramach funduszy UE.  

W programie szkolenia m.in.: 

- Projekt europejski – definicja, cykl życia projektu, konstrukcja, eurospeak, czynniki sukcesu, 
matryca logiczna, wskaźniki 

- Projekty miękkie i twarde – konstrukcja wniosku aplikacyjnego, biznes planu/studium 

wykonalności, procedura aplikowania 

- Rozliczanie projektu europejskiego – sprawozdawczość, monitoring, ewaluacja, promocja, 
rachunkowość 

Miejsce i termin szkolenia:  

Szkolenie odbędzie się w środę 13 maja 2015 r. w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. 
Obrońców Westerplatte 3. 

Zgłoszenia: 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 11 maja 2015 r. 
w formie elektronicznej na adres mailowy j.glazewska@pozytywneinicjatywy.pl  (wypełnienie 
formularza możliwe będzie również na szkoleniu po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym 
zawierającym wszystkie dane). 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  

SZKOLENIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU 

SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2014-2020 

Do pobrania: 

1. Formularz zgłoszeniowy 

2. Program spotkania  

 
Jeżeli Macie Państwo pomysł na projekt, BZPU, służy wsparciem w zakresie technicznego i formalnego przygotowania 

wniosków. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel 402, Krzysztof Karaszewski, Owidiusz Moska.  

 

 

 

mailto:j.glazewska@pozytywneinicjatywy.pl
http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/documents/10184/396272/FORMULARZ+ZG%C5%81OSZENIOWY_SZKOLENIE_WZ%C3%93R_ACHROMATYCZNY+13_05_2015.doc/8f62d9a2-7c11-4707-aca4-6f5881e728e5
http://pomorskiewunii.pomorskie.eu/documents/10184/396272/PROGRAM_SZKOLENIE_WZ%C3%93R_ACHROMATYCZNY+15_03_2015.doc/f44cf897-47f5-4109-9db2-b38ffc5dcca3

